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“Я сам, - а відтепер покладу я на цю роботу всі свої            
вечори (коли сім’ю візьме сон), - постараюся стримувати        
свої почуття і стерегтися вигадок. Досить з нас подій,         
які справді відбулися”. 

 
Юзеф Ген. “Мій приятель Станіслав Август” [1] 
 
Щиру вдячність висловлює автор кандидату     

історичних наук Валерію Дячку, завдяки якому      
автентичними архівними документами підкріплено ті     
події, що вперше подаються у цій статті. 

 
 
На загал ця історія, яка відбулася 1791 року, добре відома за межами України, зокрема, у               

Польщі і США, де вона понад півтораста літ тому була задокуменована такими біографами як Тадеуш               
Корзон, Люціан Семенський та Юзеф Роллє, у ХХ столітті проаналізована на відповідність а від              
істориків перекочувала на сторінки популярних видань і белетристики. Та, хоч той самий Роллє             
мешкав та досліджував історію саме на Поділлі, і приділив чимало рядків меджибізькій історії             
кохання національного героя кількох країн Старого і Нового Світу Тадеуша Костюшка - а ні в               
Україні, ні в самому Меджибожі цей історичний факт досі не набув того висвітлення, на яке               
заслуговує. 

З “особової справи”. Тадеуш Костюшко, 45 років. Він же Анджей Тадеуш Бонавентура            
Костюшко. Генерал-майор, герой війни за незалежність Сполучених Штатів Америки, начальник          
Подільської бригади Війська Коронного, у 1790-1791 рр. мав штаб-квартиру в Меджибожі. В            
майбутньому - учасник польсько-російської війни 1792 року і Начальник антиросійського повстання           
1794 року, після якого Річ Посполита і Польща на 123 роки зникли з мапи світу. Національний герой                 
Польщі, який вітчизни не виборов, а однак слави зажив.  

Що відомо біографам та загалу. Нащадок збіднілого литвинського (білоруського) роду          
Тадеуш Костюшко отримав військову освіту в Лицарській школі у Варшаві, але не здобув             
офіцерської служби. Вступив до служби домашнього вчителя доньки свого патрона, магната Юзефа            
Сосновського - Людвіки. Молоді люди закохалися, Тадеуш насмілився просити руки магнатської           
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доньки. Батько Людвіки відповів: “Голубки не для горобців, а магнатські доньки не для [голопузих]              
шляхтюків”. Закохані вирішили побратися таємно, але змову молодих романтиків було викрито,           
стосунки з родиною благодійника зіпсовано. Тадеуш Костюшко у віці 27 років залишає Польщу і              
через Францію як доброволець прямує до Північної Америки, яка саме воює за свою незалежність від               
“матінки” Британії. Здобувши Америці незалежність, а собі досвід бойового командира, військового           
інженера і чин генерала, Тадеуш Костюшко повертається до Речі Посполитої, від якої під час              
“першого розбору” вже відкусили чималі шматки Прусія, Росія і Австро-Угорщина. Після кількох            
років аграрного способу життя у майже розореному родинному маєтку знудженому за військовою            
справою Костюшкові підтверджують генеральський чин, і наприкінці 1790 року дають під провід            
гарнізони Ізяслава, Полонного, Старокостянтинова і Меджибожа. Свою штаб-квартиру герой США,          
відзначений Вашінгтоном, влаштовує у Меджибожі. Тут він знайомиться з родиною жидачівського           
хорунжого Журовського, який приїздить сюди на лікування до доктора Гакеншміта, який, як кажуть,             
лікував навіть самого австрійського цісаря. У Меджибожі спалахує друге велике кохання           
національного героя - до Теклі Журовської, хорунжівни, доньки щойно зазначеного пана. Ця аж ніяк              
не туристична історія є канонічним етапом біографії, “другим великим коханням” жодного разу не             
одруженого героя, про якого навіть склали прислів’я: “Od Ludwiki uciekał do Ameryki, a w Polsce               
Tekla od niego uciekła”.  

З “особової справи”. Текля Журовська, 18 років. Хорунжівна, єдина донька батьків, з якими             
мешкає неподалік Меджибожа. Тендітна, скромна, покірна голові родини, як і її мати. 

Тадеуш Костюшко, мандруючи підпорядкованими гарнізонами, кілька місяців вів із коханою          
Теклюсею переписку (почасти збережену і опубліковану!), зрештою наважився попросити у батька її            
руки, але дістав другого у своєму житті фатального одкоша. Мацей Журовський заявив, що             
Костюшко підстаркуватий для його єдиної донечки: їй 18, йому 45. Та зауважмо, що в ту епоху                
різниця у віці була радше шляхетною традицією. Так, власник Меджибожа князь Адам Єжи             
Чарторийський пошлюбив 18-річну Анну Сапєгу також у віці 47 років. Погана “відмазка”, як нині              
кажуть, також “відмазка”, але не вік Костюшка став на заваді шлюбу в Меджибожі, а та обставина,                
про яку Карпенко-Карий сказав: “Цо там по титулі — коли нема ніц в шкатулі!” Мацею Журовському                
бракувало маєтностей потенційного зятя. Закохану в Костюшка Теклю вивезли з Меджибожа, за            
деякий час видали заміж. А за рік й Костюшкові було вже не до того: 1792 року пішов воювати проти                   
Росії за “Конституцію 3 травня”, а 1794-го очолив відчайдушне повстання проти Росії, внаслідок             
придушення якого відбувся третій остаточний “розбьор” Речі Посполитої. 

Ото й уся побутова буденщина на фоні великих геополітичних справ. Але документи,            
шляхетські хроніки, енциклопедії, листи свідчать, що в нашому куточку Поділля відбулася           
мелодрама, достойна екранізації. Після прискіпливого дослідження її учасники постають реальними          
людьми. Жіноче щастя шляхтянки Теклі Журовської опинилося у заручниках політики, шляхетського           
гонору, власницьких амбіцій та пристрастей трьох генералів і славетного доктора медицини. У            
підсумку цієї драми, наслідки якої розтягнулися на багато років, усі її учасники знайшли в решті               
решт свій сімейний інтерес - окрім Тадеуша Костюшка, який так і увійшов в історію: одинаком, який                
обвінчаний із свободою націй. 

Спробуймо вивести з документів і публікацій більш детальні біографії учасників історії           
“другого великого кохання Тадеуша Костюшка”, її називають в літературі. І почнемо з ключової             
фігури - батька Теклі. 

Мацей (Матвей - рос.) Журовський, в родині якого був прийнятий начальник меджибізького            
гарнізону Тадеуш Костюшко у Меджибожі, за Л. Семенським мешкав у Гнатівцях (Ihnatowce -             
польськ., Игнатовцы - рос.). “у милі від того містечка” [2, c. 88], тобто Меджибожа. Існують лише                
одні Гнатівці: Меджибізького повіту, що розташовані від Меджибожа за 17 км, в сучасному             
Хмельницькому районі, поблизу Маломолинець. Фактично ця відстань становить 2 польських милі           
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(польська миля дорівнювала 8,534 км, - авт.), але для біографа така похибка не становить значної               
проблеми.  

Відповідно, у Гнатівцях зростала з батьками й костюшкова любов Теклюся Журовська. Чи є             
Гнатівці місцем її народження - на підставі наявних джерел не з’ясовано, адже її батько Мацей               
Журовський мав у власності навіть не два, як пише Т. Корзон та повторює Б. Шиндлер [3, c. 211; 4, c.                    
122], а принаймні п’ять сіл.  

З “особової справи”. Мацей Журовський, точний вік невідомий, історик Тадеуш Корзон           
називає його “старий Журовський”. Батько Теклі. Генерал-майор, жидачівський хорунжий, голова          
летичівського межового суду, землевласник Летичівського повіту. 

Що відомо про маєтки Мацея Журовського? Гнатівці у XVIII ст. входили до Меджибізького             
ключа маєтків Чарторийських, але ще за часів Речі Посполитої були розділені на кілька частин та               
віддавалися на різний період чи то в посесію, чи то на інших правах різним власникам. Відтак                
видається, що Мацей Журовський мав у власності не всі Гнатівці, а лише їх частину, і не у                 
спадковому, а у тимчасовому чи дожиттєвому володінні. Ще одне село він мав, за Т. Корзоном та Б.                 
Шиндлером [3, 4, там само], як заставу в Галичині, але К. Пуласький називає ще й частину Лабуня на                  
Волині [5, с. 251] (Нині частина с. Новолабунь Полонського р-ну Хмельницької обл., - авт.). Відтак,               
сам він великим землевласником не був, та до того прагнув. 

Статки Мацея Журовського істотно зросли за рахунок вигідного шлюбу, коли він отримав            
посаг за своєю дружиною Барбарою з Віслоцьких [5, там само] (за Т. Шиндлером ім’я дружини               
Маріанна з того самого роду [4, с. 122]). Тоді до його власності приєдналися [5, там само] села Кальна                  
Деражня (нині с. Кальна Деражнянського р-ну), Шумівці (нині Хмельницький р-н) та Книжківці            
(пізніше Книжківці, нині мікрорайон м. Хмельницького). Що власником Книжковець був Мацей           
Журовський, свідчать клірові відомості церкви св. Параскеви за 1821 рік. Про власність батька Теклі              
на Книжківці та Шумівці згадує й Ю. Сіцинський [6, с. 485, 495]. 

Отже, статок голови родини Журовських був не магнатський, але таки пристойний. А от             
родовитістю Мацей Журовський мав підстави пишатися, і через те прискіпливо додивлявся до            
шляхетності майбутнього зятя. За Т. Жихлінським, рід Журовських гербу Леліва був старовинною            
руською родиною [7, с. 296], яка походила з містечка Журів у Жидачівському повіті (нині с. Журів                
Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.; був найменшим містом Жидачівського повіту, у 1771 р.            
втратив міські права, - авт). Були споріднені з найаристократичнішими родинами Речі Посполитої:            
Замойськими, Жевуськими, Стадницькими, Морськими, Фредрами, і багатьма іншими. Батько Мацея          
Кшиштоф був жидачівським стольником у 1757-1764 рр., з 1765 р. до смерті у 1769 р. - жидачівським                 
хорунжим. Його мати Агнешка з Орлевських, як зазначає Т. Жихлінський [7, с. 304].  

Сам Мацей Журовський у 1777 р. отримав [8, с. 96] військове звання генерал-майора, пройшов              
шляхетську легітимацію у 1783 р. у Сяноцькому земському суді [9, с. 301] ще без зазначення               
шляхетської посади. В подальшому Мацей Журовський, за К. Пулаським [5, там само], як і батько,               
отримав в земському уряді Жидачівського повіту посаду стольника, а на час подій у Меджибожі він в                
усіх зазначених біографічних джерелах відомий як жидачівський хорунжий. На кінець XVIII ст.            
посада стольника була “гоноровою”, тобто жодних обовязків не передбачала. Хорунжий же мав            
керувати, кажучи сучасною мовою, “мобілізаційним резервом”, тобто готувати повітове шляхетство          
до “посполитого рушення”. Оскільки на час, коли посаду отримав Мацей Журовський, посполите            
рушення вже давно не скликалося, то й ця посада була радше символічною. Відтак, жидачівський              
хорунжий постійно мешкав на далекому від Жидачова Поділлі (навіть в іншому воєводстві), і, як              
саркастично зазначає Т. Корзон, це був хорунжий, “який ніколи жодної хоругви не носив” [3, с. 289],                
а будучи так само “почесним” генерал-майором, ще й комплексував перед Костюшком - справжнім             
бойовим генералом військ американського і польського. 

Як бачимо, на момент знайомства його родини з Тадеушем Костюшком родовитий шляхтич            
Мацей Журовський був заможним, мав амбіції на зміцнення родинного становища, а тому підозрював             
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закоханого генерала Костюшка не у намірах викрасти наречену, які приписували йому романтично            
налаштовані біографи та літератори - а у банальному полюванні на посаг. У той самий час Мацей                
Журовський, очевидно, сам хотів відчути себе магнатом хоча б у кількох власних маєтках. А що               
частина з наявних сіл йому не належала, а була в оренді, то це ще більше мотивувало жидачівського                 
хорунжого шукати ресурси для збільшення родинної маєтності. Наступним таким ресурсом, який           
повинен був спрацювати, була його донька Текля - вірніше, її майбутній потенційно вигідний шлюб.              
З огляду на це, Тадеуш Костюшко як потенційний чоловік Теклюсі, запитам Журовського не             
відповідав. Йому належало тільки одне село Сехновичі (нині с. Малі Сехновичі в Брестській обл.              
Білорусії, - авт.), бозна де від Поділля, але тамтешня маєтність була доведена до занепаду його               
братом, поки Тадеуш у боях здобував незалежність Сполученим Штатам, а собі славу видатного             
військового інженера та генеральський патент. Повернувся Костюшко на батьківщину, маючи 12 280            
доларів платні за службу (приблизно 180 тисяч доларів на сьогоднішній час, - авт.) - але не дзвінкою                 
монетою, а “віртуальних”, у вигляді боргу, який Конгрес мав йому виплатити, щойно у спустошеній              
війною державній скарбниці США з’являться гроші. 

Тим не менше, бойовий генерал Костюшко, відважний на полі бою, але незграбний у стосунках              
з жінками, наважився написати хорунжому листа з проханням руки його доньки Теклі. Якби заручини              
залагодилися, то вінчання генерал-майора Тадеуша Костюшка і хорунжанки Теклі Журовської мало б            
відбутися у меджибізькому костелі св. Трійці, руїна якого височить нині неподалік фортеці. Саме до              
цієї парафії належали Журовські, і на сьогодні цей костел є єдиним напевно відомим місцем у               
Меджибожі, де Костюшко та його кохана зустрічалися, відвідуючи недільну месу. 

Ще одним членом меджибізького товариства та безпосереднім учасником драматичної історії          
кохання Тадеуша Костюшка був саме той відомий лікар Тадеуш Гакеншміт (Karol Tadeusz Sława             
Hakenszmit - польськ.), заради лікування у якого родина Журовських періодично оселялася в            
Меджибожі. З біографічних дописів видається, що, окрім лікування, Мацея Журовського та лікаря            
Гакеншміта об’єднували й довірчі товариські стосунки, хоч останній і був набагато молодший за             
хорунжого. 

З “особової справи”. Тадеуш Гакеншміт, 33 роки. Він же Кароль Тадеуш Слава Гакеншміт.             
Державний карантинний лікар та світило медицини, яке недавно зійшло. Медик з кількома            
європейськими освітами, на лікування до якого в Меджибіж їдуть шляхетні пацієнти. В            
майбутньому вшанований чином титулярного радника, ім’я занесене до енциклопедій. 

Тадеуш Гакеншміт зле прислужився своєму тезкові Костюшку, коли доніс до меджибізького           
товариства якісь відомості, що виставляли Костюшка не в кращому світлі перед родиною його             
коханої, і це погано вплинуло на ставлення родини Журовських до начальника гарнізону та на              
розвиток подальших подій. Костюшко навіть мав підозру, що Гакеншміт сам розраховує [2, c. 92, 95]               
домогтися руки Теклі Журовської, і через те чинить йому перешкоди. Він прямо висловлював ці              
підозри в листах до коханої: “Річ безсумнівна, що Г(акеншміт) є найбільшою перешкодою; знаючи             
все (тут, певно, йдется про знання певних неприємних обставин з життя Костюшка, - авт.),              
отримує користь від усього. Мені тут офіцери розповіли, що бачили не раз підпоручника Гіжицького,              
що прогулюється з фельдшером і розмовляє довго. А як я вважаю, що сам кохаючи, перешкоджає               
іншим та літера Г. Нехай то між нами буде, що пишу; і Теклюся, яка є відкритою для нього, нехай                   
остерігається і зберігає обачність” [10, с. 215]. 

Та, як випливає з викладених фактів щодо прискіпливих вимог Мацея Журовського до            
майбутнього чоловіка Теклі, при усіх медичних заслугах через брак статку й титулу Гакеншміт міг              
розраховувати на становище друга сім’ї, й не більше. Попри те, Костюшко вважав доктора             
Гакеншміта своїм суперником і був такий лихий на нього, що називав принизливо фельдшером             
високоосвіченого та успішного лікаря. Щоб не формувати упереджено негативного ставлення до           
доктора Гакеншміта, розглянемо життєпис цієї непересічної людини [11]. 
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Доктор медичних наук, член наукових товариств Тадеуш Гакеншміт народився у 1758 р. в             
околицях Львова, у шляхетній родині. З дитинства відзначався непересічними здібностями і потягом            
до навчання. Коли ледь досягнув двадцятиліття, скінчив навчальний курс у Кракові та отримав             
перший вчений ступінь. Тоді вирушив до Відня слухати лекції відомого медика Франка, який швидко              
оцінив обдарованого учня. І, коли імператор Йосиф II відвідав медичний факультет у Відні та              
розпорядився представити йому найкращих студентів, Франк викликав Гакеншміта і його колегу з            
Академії Кракова, ім'я якого не дійшло до нас. Імператор запросив їх під час канікул до Шенбрунну, з                 
мешканням у палаці та вільним доступом до бібліотеки, а на прощання подарував цінну книгу              
видатного лікаря XVIII ст. Германа Бургаве з власним дарчим написом. Отримавши ступінь доктора             
медицини у Відні, продовжив навчання у Геттингені, Галле і Парижі, де також отримав дипломи з               
відзнакою. Коли у 1788 р. було створено т. зв. “другий штат карантинних лікарів” воєводства              
Руського, був призначений на посаду урядового лікаря [12]. До завдань урядових лікарів входила             
організація протиепідемічних заходів та медична діяльність у межах певної територіальної одиниці.           
Перебував на дійсній лікарській службі до розділу Речі Посполитої. Після приєднання Волині та             
Поділля до Російської імперії Гакеншмітові у 1820 р. був наданий чин надвірного радника [13] за               
боротьбу з поширенням коров’ячої віспи, і місце лікаря в посольстві до Франції, яким він користався               
для підвищення кваліфікації у кращих європейських професорів.  

Звернімо увагу, що в останні роки свого життя Гакеншміт повернувся на Поділля та оселився              
у… тих самих Гнатівцях біля Меджибожа, де придбав для себе власний маєток. Його гучне ім’я та                
лікарська слава тепер ще більше приваблювали численних пацієнтів, які з’їздилися до нього з усіх              
усюд. У 1828 році Гакеншміт відзначив п’ятдесятирічний ювілей свого медичного покликання.           
Колеги та молоді лікарі приїхали до Гнатівців, щоб урочисто вшанувати свого знаменитого колегу і              
вчителя. Помер Кароль Тадеуш Слава Гакеншміт 13 листопада 1833 року у віці 75 років і був                
похований у Гнатівцях на католицькому цвинтарі. Враховуючи давні близькі стосунки Гакеншміта з            
родиною Журовських, є підстави припустити, що він якимось чином отримав саме ту частину села,              
яку раніше орендувала родина жидачівського хорунжого. Відомо й те, що доктору судилася інша             
життєва “половинка”: по його смерті право на маєток успадкувала його вдова. 

Що стосується політичних поглядів учасників любовної драми у Меджибожі, то, на відміну від             
“якобинця” Костюшка, як пише Л. Семенський, Мацей Журовський був “старих часів затятим            
хвальцем” [2, c. 88]. Прихильність до часів “старої славетної Польщі” не завадила Мацею             
Журовському, як і дуже багатьом польським шляхтичам від магната до простого дідича, присягнути             
на вірність Катерині ІІ після поразки повстання 1794 р. під проводом Тадеуша Костюшка. У дилеммі               
“вітчизна або маєтки” перемогли маєтки - про це свідчить і той факт, що сільські маєтки Журовських                
не попали під секвестр, зокрема, Книжківці, які спадкувалися нащадками Теклі за лінією Хвалібогів.             
Як же далекоглядно, зі свого погляду, Журовський відмовився прийняти майбутнього “начальника           
повстання” до своєї родини за зятя: тоді б, напевно, довелося не тільки безповоротно розпрощатися з               
маєтністю, а й сповна відчути на собі та родині дію імперського репресивного апарату! 

Викладені вище міркування про власницькі амбіції Мацея Журовського показують хибність          
романтичної версії деяких авторів [див., наприклад, 14, с. 51], нібито після відмови Костюшкові             
Текля вийшла заміж за генерала Кароля Князевича, колишнього поручика полку фузилерів (фузилери            
- від франц. fusil, солдати піхоти, озброєні кремінними карабінами; у XVIII ст. заступили             
мушкетерів, - авт.), що служив у Меджибожі під проводом Костюшка, “жодного села не посідав, ані               
пишністю предків Костюшка не переважав, хіба тільки віком, на 16 років молодшим” [3, с. 219].  

З “Особової справи”. Кароль Князевич, 29 років. Він же Кароль Отто Князевич. Безземельний             
барон, поручик, підлеглий Костюшка. В майбутньому - учасник польсько-російської війни 1792 року            
та антиросійського повстання 1794 року, генерал-майор. Після розділу речі Посполитої - в еміграції,             
один з організаторів польських легіонів Наполеона Бонапарта. Командував дивізією на боці           
Наполеона у війні 1812 року. 
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Кароль Отто Князевич [15] був курляндським безземельним бароном, батько якого втратив           
маєток у невдалій фінансовій оборудці та переїхав до Польщі. Навчався у тій же Лицарській школі у                
Варшаві, де вчився й Костюшко, там нарешті вивчився правильно розмовляти польською, але не             
скінчив повного курсу через брак коштів на платню за навчання. Отримав посаду підофіцера в              
артилерії, очікував офіцерської посади, але не отримав її. Через образу влаштував сварку з             
начальником, мав за це піти під суд. Багатий родич врятував його, купивши йому посаду підпоручика               
у полку фузилерів, яким Князевич командував у складі бригади Костюшка на Поділлі. За власним              
бажанням навчався тактичної науки, а Костюшко користався його послугами для копіювання           
військових планів.  

Та не лише у військових планах допомагав Князевич Костюшкові, а ще й був повіреним у               
сердечних справах, про що свідчать опубліковані листи Костюшка до коханої Теклі. Чимало цих             
листів надходило до Теклюсі саме через руки Кароля. Тому природно, що спілкування Журовської з              
Князевичем тривало й після вимушеного розриву з Костюшком, а в подальшому переросло у дещо              
більше, аніж дружба - однак наперед приречене на невдачу. Адже, окрім відсутності маєтку та браку               
родовитості, Князевич був таким самим бунтарем, як і його командир Костюшко. Разом з Костюшком              
брав участь в антиросійській війні 1792 р., під час якої отримав звання майора, а також у                
Костюшковому повстанні 1794 р., під час якого отримав звання полковника, а потім генерал-майора.             
Був взятий у полон під Мацейовіцами, у вересні 1796 р. у Києві звільнений на поруки. 

Бути безземельним шляхтичем - в очах Мацея Журовського то був такий недолік для             
потенційного зятя, порівняно з яким його вік не мав жодної ваги. А Князевич ще й разом з                 
Костюшком брав активну участь у повстанні проти Російської імперії! Вийти за нього заміж у такий               
час, коли зберегти маєтки польська шляхта може тільки ціною присяги на вірність Катерині II - і                
Мацей Журовський вже, як свідчать документи [16], склав таку присягу російській імператриці у             
1793 р. в Меджибожі. “Доню, побійся Бога - тобі того першого якобінця бракує, що ти знову біду на                  
родину кличеш?” - можемо уявити слова хорунжого до Теклі, якій на той час вже виповнилося 23                
роки.  

Це, звичайно, гіпотеза, але цілком логічна. К. Єдинакевич з посиланням на більш ранніх             
дослідників вказує [17], що Текля Журовська у 1796 р. заручилася з Каролем Князевичем, але до               
шлюбу не дійшло. Замість клопотів про майбутнє сімейне життя, він приєднався до командування             
польськими легіонами генерала Домбровського в Італії, які з 1797 р. служили Наполеону Бонапарту.             
На початку 1800-х рр. Князевич повернувся до краю без засобів до життя, і князь Євстафій Сангушко                
віддав йому в оренду на добрих умовах село Зеленці на Волині (нині с. Жилинці Шепетівського р-ну                
Хмельницької обл., - авт.) - саме те, біля якого 7 (18) червня 1792 р. відбулася одна з важливих битв                   
польсько-російської війни за участю Тадеуша Костюшка, що командував під час битви однією з             
дивізій. У старості Князевич хвалився добротою, яку йому виявляли селяни як колишньому            
костюшковому офіцерові. Займався також бджолярством, про що писав у книжці “Дворічний досвід”            
(Dwuletnie doświadczenia - польськ.), яку анонімно видав у 1807 р. в Бердичеві. Від політики              
тримався осторонь, хоч його й закликали на свій бік поляки, незадоволені російською владою.             
Лише у 1812 р. повернувся до служби у війську польському і брав участь у франко-російській               
війні на боці Наполеона Бонапарта. 

А Текля Журовська у тому ж 1807 р., коли Кароль Князевич розводив бджіл усього у 80 км від                  
неї, у віці 34 років вийшла заміж за Станіслава Хвалібога. За лінією Хвалібогів (після вигасання роду                
Журовських) у XIX ст. передаються у спадок Книжківці [18] - село неподалік міста Проскурова, яке               
зараз є мікрорайоном м. Хмельницького. У такому разі вимальовується драматична жіноча доля            
Теклюсі Журовської, якій в юності зруйнували взаємне палке кохання до Тадеуша Костюшка -             
людини, ім’я якої сьогодні належить усій цивілізації. 

Це все відбувається вже за часів приєднання Поділля до Російської імперії, але й тоді Мацей               
Журовський має і амбіції маленького магната, й статки для їх задоволення. Та сукупність документів              
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та публікацій свідчить, що попри усі здобутки Мацея Журовського на шляху до міцного і шанованого               
становища, він залишається безпорадним перед незалежною від нього обставиною: його гілка роду на             
ньому згасає, бо сина-спадкоємця у нього нема. Серед дворян Подільської губернії прізвище            
Журовських згадується аж до початку ХХ ст., однак це інша гілка цього ж стародавнього роду               
Журовських гербу “Леліва”, яка мала спільного предка ще у XVII ст. Ці Журовські на правах               
спадкової власності володіли селом Лісоводи на Городоччині і мали там садибу, яку пограбовано             
селянами у 1917 році. 

У 1801 р. у м. Проскурові сусіднього з Летичівським повіту розпочато збір коштів на побудову               
костелу, і Мацей Журовський виступив найбільшим фундатором нового храму [19, c. 27].            
Будівництво костелу св. Анни було завершено 1820 р., далі його перебудовано на поч. ХХ ст,               
зруйновано у 1936 р. Знаходився на сучасній вул. Староміській, приблизно на місці загальноосвітньої             
школи №1. 

Села Журовського належали до Меджибізької парафії костелу св. Трійці, але цей стародавній            
костел вже мав вельможного донатора, князя Адама Єжи Чарторийського. Змагатися у щедрості з             
другом імператора Олександра І було годі, а в Проскурові Журовський із своїм внеском робився              
“першим паном на парафії” нового костелу.  

Окрім того, у щедрості хорунжого можна побачити інший мотив: великою пожертвою на            
фундацію костелу вимолити у Всевишнього заміжжя і материнство для самотньої Теклі, щастя якої             
було вже двічі зруйноване ним самим. Свята Анна, дружина святого Йоакима, у християнській             
традиції є матір’ю Діви Марії, і народила її завдяки диву у похилому віці, вже облишивши усяке                
сподівання мати дітей. Так і Мацей Журовський, не виключено, сподівався жертвою на костел св.              
Анни вимолити для себе диво і дочекатися вже не продовження роду, але хоча б заміжжя та онуків                 
від єдиної доньки, якій пішов вже четвертий десяток. За іншою версією, новий кам’яний костел на               
місці старого дерев’яного костелу св. Анни почали будувати у 1808 р. - і в такому разі фундаційний                 
внесок Мацея Журовського є подякою Всевишньому і святій Анні за справжнє диво - народження              
довгоочікуваного першого онука Станіслава Хвалібога (1808-1841). 

Запізнілий і майже щасливий фінал: усі герої цієї історії, яка почалася 1791 року в              
Меджибожі, знайшли своє щастя. Лише один Тадеуш Костюшко залишився не при справі. Так і              
судилося йому бути одруженим з вольністю героєм двох континентів, людиною, ім’я якої належить             
світовій цивілізації. 
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